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Република Србија

РАТЕЛ
Регуллторна лгеици ~ а за

елект{wнске комуникациЈе
и поиланске услу ге

v

Број : 1-02-4044-7/ 14-15
Датум: 05.09.2014.

Београд
Ha основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник PC",
број 44/10 и 60/1 3-УС), члана 21. Статута Републичке агенције за електронске комуникације
(„Службени гласник РС", број 59/10) и чл. 105, 107. и 108. и Прилога ЗЖ Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), директор Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанеке услуге доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку услуга — индикатори о употреби информационо-комуникационик технологија у
Републици Србији, број 1-02-4044-7/14, додељује се уговор понуђачу Републички завод за
статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Ракића број 5 са подизвоТјачем „Stata

konsalting" д.о.о. 11000 Београд ул. Шуматовачка број 27/I/4, у износу од 2.500.000,00 динара
без ПДВ, односно 2.750.000,00 динара еа ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-7/14-11 од
04.09.2014. године у 9.20 еати.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац — Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанске услуге
је основан Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10,
60/13 — одлука УС и 62/14), као регулаторно тело у области електронскик комуникација и
поштанских уелуга.
Предмет јавне набавке су услуге статиетичког иетраживања — испорука индикатора о
употреби информационо — комуникационик технологија (ИКТ) у Републици Србији за 2014.
годину, a према спецификацији и карактериетикама датим у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке је 79300000 - Услуге иетраживања
тржишта и привреде; анкетирање и статистички подаци.
Јавна набавка услуга — индикатори о употреби информационо-комуникационих
текнологија у Републици Србији, спроводи ее у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, у екладу еа Одлуком о покретању јавне набавке број 1-024044-7/14-4 од 13.08.2014. године.

Укупна процењена вредноета јавне набавке услуга — индикатори о употреби
информационо-комуникационик технологија у Републици Србији, број 1-02-4044-7/14,
изноеи 2.700.000 динара без ПДВ.
Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда: из разлога повезаних са заштитом искључивих права, пошто набавку може извршити
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само одређени понуђач, скодно одредбама члана 36. став. 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама и става 6. истог члана, a након добијања мишљења Управе зајавне набавке, о
основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде,
број 404-02-25 82/14 од 06.08.2014.године.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне
набавке и на Порталу Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), Београд, Вишњи ћева број 8, дана 27.08.2014.
године.
Позив за подношење понуда упу ћен је Републичком заводу за статистику Србије,
Београд, Милана Ракића 5, дана 27.08.2014. године.
У року за достављање понуда, до дана 04.09.2014. године, до 10.00 часова no

локалном времену, благовремено је пристигла понуда понуђача Републички завод за
статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Раки ћа број 5 са подизвођачем „Stata

konsalting" д.о.о. 11000 Београд ул. Шуматовачка број 27/U4, која је заведена под бројем
1-02-4044-7/14-11 од 04.09.2014. године у 9.20 сати.
Комисија зајавну набавку (у даље, тексту: Комисија), образована Решењем директора
Агенције, број 1-02-4044-7/14-5 од 13.08.2014. године, последњег дана за достављање
понуда, односно дана 04.09.2014. године у 10.30 часова no локалном времену, обавила је и
отварање благовремено поднете понуде.
Цена из понуде износи 2.500.000,00 динара без ПДВ, од чега подизвођачу припада
50% вредности уговора.
Након отварања понуде, Комисијаје приступила стручној оцени исправности, како би
се утврдило да ли су испуњени услови да се отпочне са поступком преговарања.

Том приликом Комисија је утврдила да је пристигла понуда прихватљива и
одговарајућа, те да су испуњени услови да се отпочне ca поступком преговарања.
Поступак преговарања водио члан Комисије Слободан Матовић.
Поступак преговарања у име понуђача водио овлаш ћени представник Владимир
Шутић.
Поступак преговарања се спроводио у присуству осталих чланова Комисије.
Поступак преговарања се спроводио усмено и јавно, све до момента када је понуђач
понудио своју коначну и најнижу цену, као једином елементу критеријума преговарања.
Овлашћени представник понуђача је у првом кругу преговарања изјавио да остаје при
понуђеној цени из понуде од 2.500.000,00 динара без ПДВ и да је то њикова коначна и
најнижа понуђена цена.

Ho спроведеном поступку отварања понуде и поступку преговарања, Комисија је
израдила Извештај, који је заједно ca Записником са отварања понуде и целокупном
документацијом насталом у овом поступку јавне набавке, доставила директору Агенције ua
даље одлучивање.
У Извештају 0 стручној оцени понуде, Комисија је предложила директору Агенције
да, сагласно чл. 3, 105, 107. и 108. Закона 0 јавним набавкама, a на основу критеријума

најниже понуђене цене, донесе Одлуку

0

додели уговора понуђачу понуТјачу Републички

завод за статистику Србије, 11000 Београд, ул. Милана Раки ћа број 5 са подизвођачем „Stata

konsalting" д.о.о. 11000 Београд ул. Шуматовачка број 27/I/4, у износу од 2.500.000,00 динара
без ПДВ, односно 2.750.000,00 динара са ПДВ, сагласно понуди број 1-02-4044-7/14-11 од
04.09.2014. године у 9.20 сати.
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Ha Основу Извештаја КОмисије о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. a y вези
са чл. 3, 105. и 107. ЗакОна 0јавним набавкама, донетаје Одлука ка0 у диспозитиву.

Поука 0 правном леку: ПрОтив Ове Одлуке може се изјавити зактев за заштиту права
понуђача у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу Управе за јавне набавке, у
складу са одредбама ЗакОна 0 јавним набавкама.

Доставити:
- Понуђачу;
- СектОру за екОномске пОслове и анализу тржишта;
- Архиви.
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